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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

 

VENDIM 

Nr. 77, datë 20.02.2020 

 

PËR 

CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË 

VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË 

FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor bazuar në nenet 4/3, 147/1, 147/a, pika 1 germa “a” të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë, në nenet 90/3 e  95 të Kodit të Procedurës Administrative, në nenet 2, 

89 e 97/3 të ligjit nr.115/2019 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” në vendimin nr.30, 

datë 14.02.2019 të Këshillit të Lartë të Gjyqësor që miratoi projektvendimin “Për rregullat dhe 

procedurat e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme” i ndryshuar, në rastet 

kur skema e delegimit dhe transferimi i përkohshëm janë të pamjaftueshme për t’iu përgjigjur 

nevojave aktuale të gjykatave, pasi shqyrtoi relacionet dhe propozimin e Komisionit për Zhvillimin 

e Karrierës si dhe organizoi shortin, në përfundim të tij,                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

V E N D O S I : 

 

I. Të caktojë gjyqtarët për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykatat në nevojë si vijon:  

 

GJYKATA E APELIT GJIROKASTËR 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Elona Toro, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: {…} etj.; Të 

paditur: {…} Objekti: “Pushim cenimi, Lirim dorëzim sendi”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Flutura Skënderi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Paditës: 

{…}; I paditur: {…}; Objekti: “Detyrim lirim dorëzim sendi.” 

 

3. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Elona Toro, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen gjyqësore me kërkuese: {…}; Objekti: 

“Rishikim i vendimit nr.177/2017 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.” 

 

4. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Elona Toro, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: {…}; I paditur: 

{…}; Objekti: “Lirim dorëzim sendi”. 

 

5. Gjyqtarja e  Gjykatës së Apelit Tiranë, Elbana Lluri, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: {…}; Të 

paditur: {…}, etj.; Objekti: “Kundërshtim vendimi”. 
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6. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Elbana Lluri, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: {…}; Të 

paditur: {…}, etj.; Objekti: “Lirim dorëzim sendi”. 

 

7. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Flutura Skënderi, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: {…}; 

Të paditur: {…}, etj.; Objekti: “Pushim cenimi, etj.” 

 

8. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Elona Toro, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: {…}; I paditur: 

{…}; Objekti: “Pushim cenimi, servitut kalimi, etj.” 

 

9. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit, Elbana Lluri, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: {…}, etj.; I paditur: 

{…}; Objekti: “Detyrim pagim qeraje, etj.” 

 

10. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Flutura Skënderi, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: {…}; I 

paditur: {…}; Objekti: “Kthim shume.” 

 

11. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Flutura Skënderi, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: {…};I 

paditur: {…}; Objekti: “Pavlefshmëri absolute e testamentit, etj.” 

 

12. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Elbana Lluri, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: {…}, {…}; 

E paditur: {…}; Objekti: “Anullim vendimi”. 

 

13. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Hysen Saliko, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: {…};Të 

paditur: {…}, etj.; Objekti: “Njohjen e të drejtës së pronësisë, etj.” 

 

14. Gjyqtaret e Gjykatës së Apelit Tiranë, Elbana Lluri dhe Elona Toro, caktohen në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë 

paditëse: {…}; Të paditur: {…}, {…}, {…}, etj.; Objekti: “Shuarje dorëzanie, etj.” 

 

15. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Vlorë, Sokol Ngresi dhe Petrit Aliaj, caktohen në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë 

paditëse:  {…}; Të paditur: {…}, etj.; Objekti: “{…}, likujdim aktiviteti, etj.” 

 

16. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Hysen Saliko, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: 

{…}; Akuza: “Ngacmim seksual”. 

 

17. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Petrit Aliaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: 

{…}, etj.; Viktima: {…}; Akuza: “Mashtrim”. 
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18. Gjyqtari i Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Dhimitër 

Lara, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit 

Gjirokastër, çështjen gjyqësore me kërkues: {…}; Objekti: “Rishikim vendimi penal”. 

 

19. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Sokol Ngresi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: 

{…}; Akuza: “Vjedhje me dhunë”. 

 

20. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Vlorë, Sokol Ngresi (relator), Petrit Aliaj dhe Hysen Saliko, 

caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, 

çështjen civile me palë paditëse: Paditës: {…}; Të paditur: {…}, {…}, etj.; Objekti: “{…}etj.” 

 

21. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Vlorë, Petrit Aliaj (relator), Sokol Ngresi dhe Hysen Saliko, 

caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, 

çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: {…}, {…}; Objekti: “Kërkesë për pushimin e çështjes 

penale” 

 

GJYKATA E APELIT VLORË 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, Izet Dushaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen civile me palë paditëse: {…}; I paditur: {…}; 

Objekti: “Lirim e dorëzim sendi”. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Durrës, Anita Mici, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen civile me palë paditëse: {…}, {…}; E paditur: 

Shoqëria “{…}” sh.p.k, {…}, {…}, {…}; Objekti: “Pavlefshmëri leje ndërtimi”. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, Tritan Hamitaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen civile me palë paditëse: {…}, {…}, {…}; E 

paditur: {…}; Objekti: “Shpërblim dëmi”. 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Dritan Banushi, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen civile me palë paditëse: {…}; Të 

paditur: {…}; Person i tretë: {…}, {…}; Objekti: “Goditje për falsitet”. 

 

5. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Izet Salaj dhe Dritan Banushi, caktohen në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen civile me palë 

paditëse: {…}; I paditur: {…}; Objekti: “Shpërblim për përdorimin e sendit”. 

 

6. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Izet Salaj dhe Dritan Banushi, caktohen në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen civile me palë 

paditëse: {…}; I paditur: {…}; Ndërhyrës kryesorë: {…}; Objekti: “Shpërblim dëmi”. 

 

7. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Izet Salaj dhe Dritan Banushi, caktohen në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen civile me palë 

paditëse: Shoqëria “{…}” sh.p.k; Të paditur: {…}; Person i tretë: {…}; Objekti: “Veçim i pjesës 

takuese”. 

 

8. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Durrës, Anita Mici, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen penale me kërkuese: Prokuroria pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier; I pandehur: {…}; Akuza: “{…}” 
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9. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, Izet Dushaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen gjyqësore me kërkues: {…}; Pjesëmarrëse: 

{…}; Objekti: “Shfuqizimi i vendimit të Prokurorise “Për mosfillimin e procedimit penal nr. {…} të 

vitit 2019”. 

 

10. Gjyqtarët e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 

Dhimitër Lara (relator), Albana Boksi dhe Sokol Binaj, caktohen në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen penale me kërkues: {…}; I pandehur: {…}; 

Akuza: “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”, parashikuar nga neni 135 i Kodit Penal. 

 

11. Gjyqtarët e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Albana 

Boksi (relatore), Dhimitër Lara dhe Sokol Binaj, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen gjyqësore me kërkues: {…}; Kallëzues: {…}; 

Objekti: “Pushim i procedimit penal nr. {…}, datë 27.03.2019”. 

 

GJYKATA E APELIT SHKODËR 

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, Gramoz Levanaj dhe Artur Gaxha, caktohen në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen civile me palë 

paditëse: {…}; E paditur: {…}; Objekti: “Ndryshim vendimi”. 

 

2. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, Artur Gaxha dhe Gramoz Levanaj, caktohen në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen civile me palë 

paditëse: {…}, {…}, {…}, {…}, {…}; E paditur: {…}, {…}; Objekti: “Kundërshtim i vendimit”. 

 

3. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, Artur Gaxha dhe Gramoz Levanaj, caktohen në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen civile me palë 

paditëse: {…}; E paditur: {…}; Objekti: “Fitim pronësie me parashkrim fitues”. 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, Valbon Çekrezi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen gjyqësore me kërkues: {…}, {…}, {…}, 

{…}; Objekti: “Plotësim vendimi”. 

 

5. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Artur Gaxha, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen civile me palë paditëse: {…}; E paditur: 

{…}; Objekti: “Pavlefshmëri kontrate”. 

 

6. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Alaudin Malaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: 

{…}; Akuza: “Neni 290/3 i Kodit Penal”. 

 

7. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Alaudin Malaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: 

{…}, etj.; Akuza: “Neni 284/2 i Kodit Penal” 

 

GJYKATA E APELIT DURRËS 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Shkodër, Aleks Nikolli, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen gjyqësore me kërkues: {…}; Objekti: 

“Kërkesë për përjashtim gjyqtari”. 
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2. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Shkodër, Aleks Nikolli dhe Lindita Hoxha, caktohen në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen civile me palë 

paditëse: {…}; I paditur: {…}; Objekti: “Lirim e dorëzim sendi”. 

 

GJYKATA E APELIT TIRANË 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Olsi Xhavella, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Tiranë, çështjen gjyqësore me kërkuese: {…}; Person i 

tretë: {…}; Objekti: “Ndreqje gabimi”. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E APELIT  

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Asim Vokshi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative së Apelit, çështjen gjyqësore me kërkuese: Shoqëria 

{…}; Objekti: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KURBIN 

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Kastriot Gramshi dhe Migena Laska, caktohen 

në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, 

çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: {…}; Akuza: “Nenet 79/dh e 278/1, 301, 300 e 302/2 

të Kodit Penal”. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Ardiana Bera, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, çështjen penale me 

kërkues: Prokuroria Kurbin; I pandehur: {…}; Akuza: “Neni 290/4 i Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR MAT 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, Ardit Kuka, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, çështjen civile me palë paditëse: 

{…}; I paditur: {…}; Objekti: “Detyrimin e të paditurit {…} të mos kryej veprime mbi burimin e ujit”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, Xhevdet Lika, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, çështjen civile me palë 

paditëse: {…}; i paditur: {…}, {…}; Objekti: Anullim akti administrativ vendimit të {…} nr.307, datë 

28.09.2007. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KRUJË 

 

Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesave të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Krujë, për caktimin e një gjyqtari, si vijon:  

 

1. Kërkesës nr.42/894 prot., datë 24.01.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, për 

caktimin e një gjyqtari në çështjen gjyqësore me kërkues: {…}, me objekt: “Pushim i 

procedimit penal, etj.”; 

2. Kërkesës nr.19 prot., datë 24.01.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, për 

caktimin e një gjyqtari në çështjen gjyqësore me kërkues: {…}, me objekt: “Përjashtim 

gjyqtari”. 
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GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, Genti Dokollari, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, çështjen gjyqësore me 

kërkues: {…}; Objekti: “Rishikim vendimi”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, Dritan Hasani, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, çështjen penale në 

ngarkim të të pandehurve: {…}; Akuza: “Nenet 139, 300 e 302 të Kodit Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR PËRMET 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Suela Dashi, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, çështjen penale me 

kërkues: {…}; I pandehur: {…}, etj.; Akuza: “Neni 284/2 i Kodit Penal”. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Blerta Marku ( Çibuku) caktohet në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, çështjen penale 

me kërkues: {…}; I pandehur: {…}, etj.; Akuza: “Neni 291 i Kodit Penal”. 

 

3. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Suela Dashi, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, çështjen penale me 

kërkues: {…}; të pandehur: {…}, etj.; Akuza: “Neni 88/1 i Kodit Penal”. 

 

4. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, Suela Xhani (relatore) dhe {…}, si dhe 

gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Mirela Kore (Iliopulli), caktohen në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, çështjen penale 

me kërkues: Kërkues: {…}; të pandehur: {…}dhe {…}; Akuza: “Nenet 77, 278/2, 283/2, 22 e 25  të 

Kodit Penal. 

 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR SARANDË 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Blerta Marku (Çibuku), caktohet në 

përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, 

çështjen gjyqësore me kërkuese: {…}; Objekti: “Rigjykimin e çështjes penale nr.521, të vitit 2016, 

kundër të pandehurit {…}, i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Kultivimi i bimëve narkotike”, 

në bashkëpunim, parashikuar nga neni 284/2 i Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR VLORË 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, Ergys Selmani, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, çështjen civile me palë 

paditëse: {…}; E paditur: {…}; Objekti: Detyrimin e palës së paditur ti paguajë paditëses të gjitha 

pagat (bruto) të papaguara nga data 02.06.2016 deri në datën 26.09.2019. Detyrimin e palës së 

paditur të paguajë shpenzimet gjyqësore. Konstatimin e zgjidhjes së menjëhershme në mëyrë të 

pajustifikuar të marrëdhënies së punës. Detyrimin e palës së paditur të paguajë në favor të 

paditëses, dëmshpërblimin në masën 12 paga për zgjidhje të menjëhershme dhe për shkaqe të 

pajustifikuara të kontratës së punës. Dëmshpërblimin në masën 2 paga për mosrespektim të 
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procedurës për zgjidhjen e kontratës së punës. Dëmshpërblim në masën 3 paga për mosrespektim 

të afatit të njoftimit. Dëmshpërblim në masën e 14 pagave për vjetërsi në punë. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, Piro Sota, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, çështjen gjyqësore me kërkues: 

{…}; Kallëzues: {…}; E kallëzuar: {…}; Objekti: “Kërkesë për pushimin e procedimit penal 

nr.609/2008”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR PUKË 

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Luveda Dardha (relatore), Tonin Sterkaj dhe 

Besmir Stroka, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Pukë, çështjen penale me kërkues: {…}; I pandehur: {…}; Akuza: “Nenet 76, 278/3 

i Kodit Penal”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, Sami Ujkashi, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, çështjen gjyqësore me 

kërkues:  {…}; Objekti: “Pushimin e hetimeve për veprën penale të parashikuar nga neni 248 i Kodit 

Penal”. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, Sami Ujkashi, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të {…}, çështjen penale me kërkues: {…}; I pandehur: {…}; Akuza: 

“Neni 284/2 i Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LEZHË 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, Rexhep Karaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurve: {…}; Akuza: “Neni 140-25 i Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TROPOJË 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, Merita Karaj, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, çështjen gjyqësore me 

kërkuese: {…}; Objekti: “Gjykimin e procedimit penal me nr.240 të vitit 2017, në ngarkim të të 

pandehurit {…}, i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Mashtrim”, parashikuar nga neni 143 i 

Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR 

 

- Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesës nr.85, datë 

23.01.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për caktimin e një gjyqtari në 

çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; të paditur: {…}, etj.; persona të tretë: 

{…}etj.; objekti: “Shpalljen e falsitetit të vendimit nr.1600, datë 27.09.1996 të KKKP, 

Bashkia Shkodër dhe anulimin e këtij vendimi, etj”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR POGRADEC 

 

- Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesës nr.12, datë 

27.01.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, për caktimin e dy gjyqtarëver në 

çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; i pandehur: {…}; Akuza: “Neni 
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283/2 (korigjuar “Neni 283/1 i Kodit Penal”, me Vendimin nr.73-36 datë 23.01.2020, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec)”. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË TIRANË 
 

1. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, Ligoraq Toshi, caktohet në 

përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, çështjen administrative me palë paditëse: {…}, etj.; Të paditur: {…}, {…}; Objekti: “Detyrimin 

e palës së paditur të paguajë pagën e paditësve në pozicionin e punës “Ndihmës Ligjor” në masën 

75% të pagës së gjyqtarit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, etj.” 

 

II. Një kopje e vendimit t’i njoftohet kryetarit të gjykatës në nevojë dhe gjyqtarëve përkatës të caktuar 

për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në një gjykatë tjetër. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 


